Verksamhetsberättelse
2014

Vår vision
Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för våra medlemsföreningar
och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat.

Styrelsen för Umeå Föreningsråd – i fortsättningen benämnt UFR - får
härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2014

ORGANISATIONSARBETET
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten, samt årsmötet i mars
och extraårsmötet i april.
Styrelsens funktionärer har bestått av:
Lars Lindgren
Elin Magnusson
Mikael Rubin
BrittInger Ärlebro
Ove Nordin
Lennart Frostesjö
Samuel Mehret

ordförande
vice ordf.
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Gunnar Wahlberg
Tapio Tamminen

revisor
revisor

Valberedning

vakant vid årsmötet, därefter uppdragit åt Gunnar Wahlberg & Görel Lindahl

UFR har under året haft 117 betalande medlemmar. Medlemmar och övriga har fortlöpande
inbjudits till samtliga aktiviteter som UFR arrangerat i samverkan med olika aktörer.

.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN
UFR har under hösten börjat med utskick av medlemsbrev. Därutöver har det förekommit
utskick av nyhetsbrev vars innehåll har varit information från Umeå Föreningsråd, tips på
utbildningar och öppna arrangemang som föreningar eller Umeå kommun arrangerar.

HEMSIDAN OCH FACEBOOK
UFR:s hemsida som enligt medlemmarna uppskattats och upplevts som lättnavigerad har
under året haft 42 olika nyheter publicerade. UFR har en facebooksida som vid årets slut
gillades av 56 st.

ÅRSMÖTE
URF höll årsmöte den 19 mars i Samhällsvetarhuset med 16 närvarande föreningar och
extraårsmöte den 23 april på Umeå Folkets Hus med 12 föreningar närvarande.
I samband med årsmötet i mars presenterades Umeås Kulturhuvudstadsår. Dessutom
serverades kaffe och smörgås och vid aprilmötet information om aktuella föreningsämnen.

KURSVERKSAMHET och ÖVRIGA AKTIVITETER
Utbildningar
Under verksamhetsåret bjöd UFR in till Kassörsutbildning i samverkan med Sensus. Denna
utbildning fick dock ställas in, då olika aktörer i Umeå kallade till kassörskurser vid samma tid
och det därför inte blev tillräckligt många deltagare i UFR-kursen. I övrigt har utbildningar inte
kunnat genomföras, då dylika fordrar samverkan med studieförbundet och kommunikation
med Föreningsbyrån, så att det inte bjuds till likadana utbildningar vid samma tillfälle.

Vänortskontakter
Två ledamöter har inlett arbetet med att få kontakt med Umeå Kommuns vänorter och brev
har skickats till resp. vänorter, men hopp om svar så snabbt som möjligt. Med information om
möjliga samverkansaktiviteter, kan så fortsatt planering ske.

Föreningspolitisk debatt
Den 1 sep kallade Föreningsrådet till den årliga föreningspolitiska debatten på Folkets Hus. 6
politiker och 3 föreningsföreträdare diskuterade föreningsbidrag, lokaler, överenskommelsen
och UFR:s representation som paraplyorganisation för Umeås föreningar.

Internationella Frivilligdagen med Årets Eldsjäl
Den 5 dec genomförde Föreningsrådet i samarbete med Umeå Kommun, Svenska Kyrkan
och Frivilligcentralen den Internationella Frivilligdagen. I samverkan med 11 föreningar fanns
vi i och utanför Glashuset., där föreningarna presenterade sina respektive verksamheter.
Dagen avslutades i Umeå stads kyrka där Tina Nilsson förelästa om Framtidens Ideella
Engagemang och Ingmar Grahn sjöng. Föreningsrådet delade ut priset Årets förening, som
innevarande år gick till Romer i minoritetsgrupper, Rung föreningen för resande, Öppen
Gemenskap och Pingstkyrkan för deras arbete med utsatta Romer. Umeå kommun delade ut
priset Årets Eldsjäl till Umeå Spelberoendeförening. Detta var första året som Umeå
Föreningsråd delar ut Årets förening.

Föreningsledardag
Styrelsen har börjat planera en Föreningsledardag enligt modell från föreningsrådet i Malmö.
Tanken var att kunna genomföra den i februari 2015, men har fått skjutas på framtiden.
Struktur och innehåll har tagits fram, men genomförandet hänger på att kommunen stöttar
med gratis lokal och så långt har vi ännu inte nått.

Föreningsgala
Även planering för en Föreningsgala har påbörjats, där sådan skulle kunna ske på samma
sätt som Näringslivsgala eller traditionell idrottsgala. Även där gäller förutsättningen att
kommunen kan tillhandahålla lokal samt stötta med ekonomiskt bidrag. Ansökan till Allmänna
Arvsfonden är påbörjad.

50-årsjubileet 2015
Umeå Föreningsråd fyller 50 år 2015 och under verksamhetsåret har en jubileumsgrupp,
bestående av Kjell Thelberg, S-O Lindqvist och Gunnar Wahlberg, utsetts att sammanställa
en jubileumsskrift över Föreningsrådets historia. I övrigt har styrelsen börjat planera andra
inslag i jubileumsfesten, samt tid och plats.

Integrationsprojekt
Ordföranden har under året påbörjat ett arbete för att Föreningsrådet ska kunna starta ett
integrationsprojekt som skulle kunna vara en förlängning av projektet In i Umeå. Kontakt har
tagits med Arbetsförmedlingen för att få möjlighet till lönebidragsstöd för person som har
möjlighet att genomföra dylikt projekt, som endast kan genomföras om det kan
ekonomiseras.

Nätverksträffar, Internationella frågor, Digital utveckling
Styrelsens ambition vad gäller rubricerade frågor har varit att även där komma igång med
olika arbetsgrupper och träffar, men där ha vi inte mäktat med att nå ändra fram.

MEDLEMSKONTAKTER
Ordföranden har under verksamhetsåret genomfört väldigt många träffar med olika
samrådsgrupper och i övrigt haft kontakt med enskilda representanter från både gamla, nya
och blivande medlemmar.

ENKÄTUNDERSÖKNING
Under hösten gjordes en enkätundersökning bland Umeås samtliga ideella föreningar. Syftet
med undersökningen var att ta reda på hur mycket föreningarna känner till om vad vi
erbjuder föreningslivet. 118 föreningar svarade på enkätundersökningen varav 36 var UFR:s
medlemsföreningar.
På frågan Vad känner ni till om Umeå Föreningsråd? hade 51% kunskap om UFR; 27% hade
inte mycken kunskap om UFR; 11% hade ingen kunskap om UFR och 11% svarade inte. På
frågan Känner er förening till hur man blir medlem i Umeå Föreningsråd? hade 64% denna
kunskap. 26% svarade nej. På frågan Har er förening behov av föreningslokaler, svarade
37% ja och 63% nej. På frågan Har ni besökt Umeå Föreningsråds hemsida, svarade 57% ja
och 43% nej. På frågan Vill er förening att Umeå Föreningsråd ska vara föreningarnas ”röst”
gentemot kommunen när det handlar om trafiksäkerhet runt befintliga föreningslokaler och
nybyggnation av föreningslokale? svarade 84% ja och 16 % nej. På frågan Vilka frågor vill ni
att Umeå Föreningsråd ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret? ställde 44%
olika förslag, 38% svarade inte, och 18% svarade ”vet ej”. Som helhet visade det sig att det
finns en rätt stor okunskap bland föreningarna om Umeå Föreningsråds roll i kommunen.
Dessa enkätsvar hoppas vi kunna få möjlighet att kunna följa upp under 2015.

ÖVERENSKOMMELSE-ARBETET
Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala
området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan:
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt
mångfald. Umeå Föreningsråd vill öka dialogen med Umeå Kommun och har genomfört ett
antal träffar för att påbörja en process. På träffarna medverkade Ann-Marie Lindgren
projektledare inom SEÖN Social Ekonomi Övre Norrland och Ludvig Sandberg från
Överenskommelsekansliet. Han medverkade även i samtal med Umeå Kommuns politiker
och tjänstemän. Delar av styrelsen deltog i SEÖN:s dialogdagdag den 11 december.

SVERIGES FÖRENINGAR
Umeå Föreningsråd är medlem i den nationella organisationen för lokala paraplyorganisationer.

HEMMAVINSTEN
Hemmavinsten, som är ett lotteri i Umeå Kommun för medlemmarna i UFR, utgår från
omsorg om kommunen och dess föreningsliv, dess laganda, viljan att lyckas på hemmaplan
och önskan om att skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Premiären gick av stapeln i
november månad där vår administratör ansvarat för utbetalning av föreningsprovision och
vinstbelopp till respektive vinnare. Målet har varit att erbjuda föreningarna de allra bästa
förutsättningarna utan risktagande, samt att lotteriet ska ha den enklaste administrationen
och ge den bästa avkastningen både för föreningar och lottköpare. Hittills har 13 föreningar
anslutit sig varav 11 tillhör idrottsföreningar. UFR har haft en del omkostnader i samband
med uppstarten, vilket innebär att åtgärder för detta behövt göras. Beslut har tagits om att
föreningar ställer upp som garderobsansvariga i samband med lördagsdanser under 2015 till
förmån för Umeå Föreningsråd.

KONTORET och ANSTÄLLD
Även under 2014 har UFR haft möjligheten att genom bidrag från Arbetsförmedlingen få ha
Kurt Lundström som administratör. Han har varit behjälplig med praktisk hantering av
verksamhetens genomförande och i ekonomiska frågor. Styrelsen värdesätter hans arbete
och kunskap och arbete har gjorts för att kunna få ha Kurt som fortsatt anställd även
kommande verksamhetsår. Kontoret finns på Skolgatan 40.

Medlemsföreningar i Umeå Föreningsråd
Afasiföreningen
Backens Gospel
Bjenbergs Bygdegårdsförening
Björkstadens Hundklubb
BK Björken Bridgeklubb
Botsmarks Bygdegårdsförening
Brattvalls Jaktskytteklubb
Båtmuseets vänner
Danskonst i Norr
Den förhistoriska världen
DHR Umeå
Diabetesföreningen i Umeå med omnejd
EFS Hissjö
EFS i Umeå Vasakyrkan
EFS Missionsförening Grisbacka
EFS Sävar
Epilepsiföreningen Västerbotten
Ersboda Nykterhetsförening
Ersboda SK
Finska Klubben
Flurkmark IK
Flurkmark Ridklubb
Folkets Bio
Folkuniversitetet
FVO Överboda/Strand
Föreningen Artecos Vänner
Föreningen män för jämställdhet Umeå
Gametime Basketbollklubb
Gimonäs Umeå Idrottsförening
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Umeå
Hembygdsföreningen Umbygda
Hissjö SK
HjärtLung föreningen Umeå
Holmsund-Obbola Kulturförening
Holmsundsgymnasterna
SEFUR
Sensus Studieförbund Norra Norrland
SISU Idrottsutbildarna
Sjöfruskolan IF
Sportfiskeklubben Blå Knuten
SPRF avd. 36 i Umeå
Stiftelsen Hörnefors Bruk
Studieförbundet Vuxenskolan Umeå
Stöcke Bygdegårdsförening
Swingum
Synskadades förening i Umeå
Södra Västerbottens släktforskare
Sörmjöle IK Umeå
Tavelsjö AIK
Tavelsjö Bygdegårdsförening
TBS Umeå Sportklubb
Team Thorengruppen SK
Tegs Scoutkår
Tegs Sportklubb
Umedalens IF
Umekawa budokai
Umeå Blåbandsförening
Umeå Boxningsklubb
Umeå Brottningsförening
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Holmsunds Sjöscoutkår
Håkmarks Hembygdsförening
Hörnefors IF
Hörnefors kulturförening
Hörnefors vävförening
Ibn Rushd
IFK Umeå
ILCO Distriktsförening Umeå
Innebandyklubben Dalen
Innertavle Bygdegårdsförening
Jordens Vänner
KFUM Coasters Holmsund-Obbola
KFUM Umeå
Konstfrämjandet i Västerbotten
Kroksjö Byalag
Magma Västerbotten
Mariehem Sportklubb
Minerva IF
Nätverket 4 K 55+
Obbola IK
Parkinsson Umeå
Personskadeförbundet RTP
Pingstkyrkan i Umeå
PRO Backen
PRO Holmsund
PRO Teg
Psoriasisföreningen Umeå
RPG – Umeå Kommunförening
Rädda Barnen Umeå
Röbäcks IF
Röda Korset Umeåkretsen
Rödålidens Blåbandsförening
Rödåsels Bygdegårdsförening
Salt i Sävar
Sandåkerns Sportklubb
Umeå Segelsällskap
Umeå Segelflygklubb
Umeå Stads Trädgårdssällskap
Umeå Södra Fotbollsförening
Umeå Västra av SPF
Volvo Umeverkens Fritidsklubb
Västerbacka-Långvikens Skolhus
Västerbottens Idrottsförbund
Wednesday United Umeå
Öppen Gemenskap
Umeå Brottsofferjour
Umeå Finska Synskadade
Folkmusikförening
Umeå Fältbiologer
Umeå Golfklubb
Umeå Guideförening
Umeå Gymnastikförening
Umeå Handikappidrottsförening
Umeå IK Fotbollsförening
Umeå Jaktskytteklubb
Umeå Manskör
Umeå Orienteringsklubb
Umeå Pistolskytteklubb

EKONOMI och SLUTORD
Vi framför stort tack till medlemmar och övriga för möjligheten att få ha tagit omtag vad gäller
verksamheten. Vi har under året lagt ner stor energi och många timmar för att få kontakt med
politiker, tjänstemän, olika samverkanspartners och så många medlemsföreningar som
möjligt, för att få insikt i vad Umeå Föreningsråd behöver arbeta med. Med tanke på att
sittande styrelse inte kunde komma igång med arbetet förrän i maj, känner vi oss tillfreds
med att på så kort tid ha åstadkommit så många aktiviteter.
Ekonomiutvecklingen har inte varit lika positiv i o m att UFR fått ligga ute med pengar betr.
Hemmavinsten i o m att färre föreningar än väntat har anslutit sig till Hemmavinsten och sålt
långt ifrån så många lotteriprenumerationer som väntat.
I övrigt vill vi också rikta ett tack till de olika aktörer som vi under året haft nöjet att samverka
med, enskilda såväl som organisationer.

Umeå i mars 2015
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